خرداد  ،49الف
کتاب :فقه 9پ 5
محدوده :شرح لمعه ،كتاب النكاح از «الفصل الثانی» تا پايان كتاب نكاح
تستي
 . 1ػلٖ سإٔ الشْ٘ذ الثاًٖ ،لَ صٍّجْا الَلّٖ تذٍى هْش الوثل ٍ واى ػلٖ خالف الوصلحٔ تخَّ٘شت تؼذ الىوال  .....ها لَ صٍّجْا تذًٍِ ٍ واى ػلٖ ٍجِ
الوصلحٔ.
أ .فٖ الوْش تخالف 

ج .فٖ الوْش ًظ٘ش 

ب .فٖ أصل الؼمذ تخالف 

د .فٖ أصل الؼمذ ًظ٘ش 

 .2طبق نظس هشهوز ،کدام گصینه غلط است؟
أ .ال ٌٗىح أتَ الوشتعغ فٖ أٍالد صاحة اللثي سظاػاً 

ب .ال ٌٗىح إخَٓ الوشتعغ ًَسَثاً فٖ إخَتِ سظاػاً 

جٌٗ .ىح أتَ الوشتعغ فٖ أٍالد الوشظؼٔ سظاػاً 

د .ال ٌٗىح اإلتي ها ًىح أتَُ فصاػذاً 

 .3کدام گصینه دز هوزد «هتعه» صحیح است؟
أ .ال ٗجَص الؼضل ػٌْا 

ج .ػِذَّتْا طُْشاى ػلٖ 

ب .ال ٗمغ تْا إٗالء 

د .ال تصحّ تالىتاتّ٘ٔ إتتذاءً 

 .4األشْش أىّ المَسْن  .....حمّاً هشتشواً ت٘ي الضٍج ٍ الضٍجٔ.
أ .ال ٗجة إتتذاءً ف٘ىَى 

جٗ .جة إتتذاءً ف٘ىَى 

ب .ال ٗجة إتتذاءً فل٘س 

دٗ .جة إتتذاءً فل٘س 

تشریحي
* اوتفٖ الوصٌف ٍ جواػٔ فٖ إٗجاب الٌىاح الذائن تلفع «هتّؼته» ألًِّ هي ألفاظ الٌىاح لىًَِ حم٘مًٔ فٖ الوٌمطغ ٍ إى تَلّف هؼِ ػلٖ األجل فأصل اللفع
صالح للٌَػ٘ي ف٘ىَى حم٘مٔ فٖ المذس الوشتشن تٌْ٘وا ٍ ٗتوّ٘ضاى تزوش األجل ٍ ػذهِ ٍ لحىن األصحاب تأًِّ لَ تضٍّج هتؼًٔ ٍ ًَسَِٖ روش األجل اًملة دائواً ٍ
رله فشع صالحّ٘ٔ الص٘غٔ لِ.
 .1دو دلیل صحت اکتفا به «هتّؼته» دز ایجاب نکاح دائن زا تبیین کنید.
* هي تضٍّج إهشأٓ فٖ ػذّتْا تائٌٔ واًت أٍ سجؼّ٘ٔ أٍ ػذّٓ ٍفآ أٍ ػذّٓ شثْٔ هغ جْلِ تالؼذّٓ أٍ التحشٗن أٍ تْوا حشهت إى دخل تْا ٍ إلّا فال ٍ لَ اختصّ
الؼلن تأحذّوا دٍى اٙخش اختصّ تِ حىوِ ٍ إى حشم ػلٖ اٙخش التضٍّج تِ هي ح٘ث الوساػذٓ ػلٖ اإلثن ٍ الؼذٍاى.
 .2أ .هیصان عدّه دز هوازد هرکوز (تائًٌٔ واًت  ...ػذّٓ شثْٔ) زا تعیین کنید .ب .هقصود اش «ٍ لَ اختصّ الؼلن  »...زا توضیح دهید.
 .3دز صوزت ازتداد یکی اش شوجین بعد اش دخول ،حکن نکاح و ههس آن چیست؟ بیان کنید.
* لَ أخلّت الوتؼٔ تشٖء هي الوذّٓ اخت٘اساً لثل الذخَل أٍ تؼذُ لاصَّْا هي الوْش تٌسثٔ ها أخلّت تِ هي الوذّٓ تأى ٗثسط الوْش ػلٖ جو٘غ الوذّٓ ٍ ٗسمط هٌِ
تحساتِ حتّٖ لَ أخلّت تْا أجوغ سمط ػٌِ الوْش.
 .4أ .قید «اخت٘اساً» احتساش اش چیست؟ بیان کنید .ب .فسع هرکوز و حکن آن زا توضیح دهید.
* ٗصحّ الؼمذ الذائن هي غ٘ش روش الوْش فإى دخل تْا فوْش الوثل ٍ إى طلّك لثل الذخَل ٍ لثل اتفالْوا ػلٖ فشض هْش فلْا الوتؼٔ ٍ ال هتؼٔ لغ٘ش ّزُ ٍ اُلحِكَ
تْا هي فُشِضَ لْا هْش فاسذ فإًِّ فٖ لَّٓ التفَٗط ٍ هَي فَسَخَتْ فٖ الوْش لثل الذخَل تَجٍِ هجَّص.
 .5أ .عقد دائن خالی اش ذکس ههس ،دز اصطالح چه نام دازد؟ ب .هقصود اش «لْا الوتؼٔ» و «اُلحك تْا  »...زا توضیح دهید.
* لَ خَلَؼْا تالصذاق أجوغ لثل الذخَل ٗشج غ ػلْ٘ا تٌصفِ الستحمالِ لِ تثزلْا ػَظاً هغ الطالق فىاى اًتمالِ ػٌْا ساتماً ػلٖ استحمالِ الٌصف تالطالق
فٌ٘ضَّل هٌضلٔ الوٌتمل ػٌْا ح٘ي استحمالِ الٌصف ف٘شجغ ػلْ٘ا تٌصفِ دٌٗاً أٍ ػٌ٘اً.
 .6فسع هرکوز و دلیل آن زا توضیح دهید.
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* لَ تجذّدت ػَ٘ب الشجل غ٘ش الجٌ َى تؼذ الؼمذ فال فسخ توسّىاً تأصالٔ لضٍم الؼمذ ٍ استصحاتاً لحىوِ هغ ػذم دل٘ل صالح ػلٖ ثثَت الفسخ ٍ لال الش٘خ:
لَ تاى الضٍج خٌثٖ فلْا الفسخ ٍ ٗعؼّف تأًِّ إى واى هشىالً فالٌىاح تاطل ٍ إى واى هحىَهاً تزوَسّٗتِ فال ٍجِ للفسخ ألًِّ وضٗادٓ ػعَ فٖ الشجل.
 .7أ .تعلیل هرکوز دز «توسّىاً  »...و «استصحاتاً  »...زا توضیح دهید .ب .وجه ضعف فتوای شیخ چیست؟
* ٗجة ػلٖ االُمّ إسظاع الِلثاء ألىّ الَلذ ال ٗؼ٘ش تذًٍِ ٍ هغ رله ال ٗجة ػلْ٘ا التثشّع تِ تل تاُجشٓ ػلٖ األب إى لن ٗىي للَلذ هال ٍ إلّا ففٖ هالِ جوؼاً
ت٘ي الحمّ٘ي ٍ ل٘ل :ال تستحكّ االُجشَٓ ػلِ٘ لَجَتِ ػلْ٘ا ٍ فِ٘ أىّ الووٌَع هي أخز اُجشتِ َّ ًفس الؼول ال ػ٘ي الوال الزٕ ٗجة تزلِ ٍ اللثاء هي لث٘ل الثاًٖ
ال األٍّل.
 .8أ .هقصود اش «لثاء» و «جوؼاً ت٘ي الحمّ٘ي» چیست؟ ب .هدّعای قیل و اشکال آن زا تبیین کنید.
* ال ٗجة إػفاف ٍاجة الٌفمٔ ٍ تُمعًٖ فمٔ الضٍجٔ ال ًفمٔ األلاسب.
 .9أ .هقصود اش «إػفاف ٍاجة الٌفمٔ» چیست؟ ب .دلیل وجوب قضای نفقۀ شوجه و عدم وجوب قضای نفقۀ أقازب زا بنویسید.
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